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BESLUTSPROTOKOLL
fört vid

TEATERFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
28 maj 2012 i Stockholm

Närvarande: Bilaga 1.

§ 1 FÖRBUNDSMÖTETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Anna Carlson hälsade alla välkomna och förklarade för-
bundsmötet 2012 öppnat. 

 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Redovisades när kallelse och material till förbundsmöte enligt förbundets stad-
gar skall skickas till avdelningar och ombud och när utskicken till årets möte 
gjorts.

Förklarade stämman

att förbundsmötet var behörigt utlyst.

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

a) Till mötesordförande utsågs Anna Carlson och Lars G Svensson.
b) Till mötessekreterare utsågs Mimi Raam Bräutigam.
c) Till att jämte mötesordförande justera protokollet och till rösträknare
 utsågs Yvonne Brax Kjellström och Jon Lindström.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING, RÖSTLÄNGD SAMT
 TRAKTAMENTEN OCH RESEERSÄTTNING

Förbundsmötet fastställde den föreslagna dagordningen. Bilaga 2.

Förbundsmötet godkände uppropet av ombud vid förbundsmötets öpp-
nande som röstlängd för förbundsmötet.

Förbundsmötet beslutade att reseersättning ska utgå till ombud bosatta 
utanför Stockholm samt att traktamente inte utgår då Teaterförbundet svarar 
för mat under mötet.
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§ 4 TEATERFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNINGAR FÖR ÅREN  
 2010 OCH 2011

Anna Carlson kommenterade och summerade i sin rapport TFs arbete och 
utveckling sedan riksstämman 2010.

Förbundsmötet godkände årsredovisningarna för 2010 och 2011.

Förbundsmötet beslutade att med godkännande lägga revisorernas berät-
telser för 2010 och 2011 till handlingarna samt

beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2010 och 2011.

§ 5 EKONOMIFRÅGOR
 Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter för 2013 och 2014.
 Förslag till avdelnings- och resebidrag för 2013 och 2014.
 
Förbundsmötet fastställde förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter 
för åren 2013 och 2014 samt förslag till avdelnings- och resebidrag för 2013 och 
2014. Bilaga 3. 

§ 6 VALFRÅGOR
 Fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Två revisorer samt två 
 revisorssuppleanter.
 Bekräftande av valberedningens sammansättning. Ersättning
 till förbundsstyrelsen och revisorer.
 
Fyllnadsval till förbundsstyrelsen
Stefan Moberg, valberedningen, informerade att Katarina Hultin i samband 
med förbundsmötet 28 maj 2012 önskar lämna sitt uppdrag i förbundsstyrelsen 
på grund av ändrade anställnings- och arbetsförhållanden. Valberedningen 
föreslår i full enighet att föreslå Ulrika Dalenstam från avd 112 till förbundssty-
relsen för perioden från juni 2012 till riksstämman 2014.

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval på ytterligare 2 år, fram till riksstämman 2014,
för både revisor och suppleanter.

Bekräftande av valberedningens sammansättning
Enligt valberedningens arbetsordning ska dess sammansättning bekräftas av 
förbundsmötet.
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Ersättning till förbundsstyrelsen och revisorer
Valberedningen redovisade sitt förslag rörande ersättning till förbundsstyrelse 
samt förtroendevalda revisorer.

Förbundsmötet beslöt:

att i enlighet med valberedningens förslag välja Ulrika Dalenstam från avd 
 112 till ledamot av förbundsstyrelsen från juni 2012 och till riksstämman 2014.
 
att till revisor fram till riksstämman 2014 omvälja Gunilla Wernelind (auk-
 toriserad revisor) och Gustav Levin

att till revisorsuppleanter fram till riksstämman 2014 omvälja Mårten 
 Asplund (auktoriserad) och Martyna Lisowska Söderberg

att bekräfta valberedningens sammansättning enligt nedan:
 Stefan Moberg (sammankallande)
 Avd 119 Svenska Regissörsföreningen
 Frilans

 Birgitta Rasmusson
 Avd 115 Ljus/Ljud/Mask
 Teater Västernorrland

 Anders Hemström
 Avd 105 Tekniker
 Uppsala stadsteater

 Philippa Wallér
 Avd 118 Sveriges Filmregissörer 
 Frilans

 Anna Mannerheim
 Avd 110 Skådespelaravdelningen 
 Frilans

att enligt valberedningens förslag fastställa ersättningen till förbundsstyrel-
 sen samt  förtroendevalda revisorer enligt bilaga 4.

§ 7 TEATERFÖRBUNDETS NAMN
 
Anna Carlson föredrog förslaget rörande ändringen av Teaterförbundets namn 
och andra ändringar i § 1. Bilaga 5.
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Förbundsmötet beslutade med 2/3 majoritet

att anta förslaget till ändring av Teaterförbundets § 1.

§ 8 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS RIKSSTÄMMA

a)  Plattform för upphovspersoner
 Mathias Lafolie redogjorde för arbetet kring ”Plattform
 för upphovspersoner”. Bilaga 6.

b)  Policy för diskrimineringsfrågor
 Katarina Hultin och Jens Choong redogjorde för mångfaldsgruppens
 arbete samt kommenterade diskrimineringspolicyn som antogs av
 riksstämman 2010 (se separat tryck).

c)  Teaterförbundets organisation
 Jenny Larsson rapporterade från arbetsgruppens arbete med Teater-
 bundets organisation, en uppföljning av beslut från riksstämman 2010.
 Bilaga 7.

§ 9 TEATERFÖRBUNDETS GULDMEDALJ OCH FACKLIGT
 STIPENDIUM

Anna Carlson utdelade Teaterförbundets guldmedalj för ”utomordentlig konst-
närlig gärning” till skådespelaren och regissören Gösta Ekman.

Anna Carlson utdelade förbundsstyrelsens fackliga stipendium till Ylva Skog-
lund och Karl-Johan Magnusson för deras fackliga insatser på Helsingborgs 
stadsteater respektive Malmö Stadsteater.

§ 10 ”100 gånger 10 blir 10 000”, gruppdiskussioner

Deltagarna i förbundsmötet diskuterade gruppvis de valbara ämnena ”Ar-
betsmiljö”, ”Diskrimineringsfrågor”, ”Frilansande egenföretagare”, ”Offensiv 
kulturpolitik” samt ”Rollen som fackligt förtroendevald”. En sam-
manställning av gruppdiskussionerna finns som bilaga 8.
Alla grupper diskuterade även det gemensamma ämnet ”Rekrytering – hur blir 
vi fler och starkare?”. Detta redovisades vid förbundsmötet och är sammanfat-
tade i bilaga 9.
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§ 11 FÖRBUNDSMÖTETS AVSLUTNING

Anna Carlson tackade ombuden för deltagandet i och arbetet under förbunds-
mötet samt kansliets personal för förberedelser och de praktiska arrangemangen.
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Bilaga 1

Förbundsmöte 28 maj 2012

DELTAGARLISTA
 

 AVDELNING NAMN

REGIONAVDELNING ORDINARIE

Nord Per Wollberg
Väst Mikael Fjelldal
Stockholm Annikki Wahlöö

Anna Wallander
Hanne Wirde

Skåne Josefina Karlsson Vergara

YRKESAVDELNING
101 Artistavdelningen Pierre Ström 

Linda Johansson
102 Dansavdelningen Linda Forsman 

Kerstin Abrahamsson 
Maria Volmerson

103 Pedagogavdelningen TinaMaria Ranaxe
104 Filmavdelningen Yvonne Brax Kjellström 

Bengt Steiner
105 Teknikeravdelningen Thomas Nylander 

Martin Zedler 
Kjäll Åkerblom

110 Skådespelaravdelningen Lars G Svensson
Björn Wahlberg
Inga Onn
Sonja Lindblom
Sara Zommorodi
Peter Eriksson
Per Sandborgh
Frida Beckman
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Fortsättning Yrkesavdelningar

111 Sångaravdelningen Lotta Lindqvist
112 Administration/Produktion/ 
       Kommunikationsavdelningen

Ulrika Dalenstam 
Fredrik Hammar

113 Musikalartistavdelningen Annica Edstam
Johan Wikström 
Cecilia Wrangel Schoug

114 Scenograf/kostymtecknaravdel-
ningen

Sten Jensen

115 Ljus/ljud/maskavdelningen Holger Tistad
117 Biografavdelningen Mikael Andersson

Christer Pellrud
118 Sveriges Filmregissörer Håkan Bjerking 

Jon Lindström
119 Svenska Regissörsföreningen Edward Buffalo Bromberg 

Ulf Bergman
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LOKALAVDELNING
 
 1 Kungl Operan Carl Puentes
 2 Kungl Dramatiska Teatern Mats Holmquist
 3 Stockholms Stadsteater Robert Forsman
 4 Göteborgs Stadsteater Förhinder
 5 GöteborgsOperan Matilda Holmberg
 6 Folkteatern Göteborg Trine Ströhemann Christensen
 7 Malmö Stadsteater AB Förhinder
 8 Helsingborgs Stadsteater Ylva Skoglund
 9 Östgötateatern Förhinder
10 Uppsala Stadsteater Tommy Sahlén, Katarina Bohm 

(observatör)
11 Norrbottensteatern Förhinder
12 Borås Stadsteater Michael Dimle
13 Scenkonstbolaget Förhinder
14 Västmanlands Teater Helena Tunong
15 Riksteatern Maria Hasselqvist
16 Örebro länsteater Förhinder
17 Regionteatern Blekinge Kronoberg Mikaela Johansson
18 Västerbottensteatern Maria Asserud
19 Dalateatern Förhinder
20 NorrlandsOperan Jenny Kristmansson
21 Malmö Opera   Maria Rosvall
22 Smålands Musik & Teater Helena Melin
23 Wermland opera Förhinder
25 Folkteatern i Gävleborg Förhinder
26 Byteatern Kalmar Läns Teater Förhinder
27 Regionteater Väst Boråsscenen Förhinder
28 Regionteater Väst 
      Uddevallascenen

Förhinder

29 Teater Halland Förhinder
31 Länsteatern på Gotland Förhinder
32 Folkoperan Förhinder
33 Skånes Dansteater Anders Myhrman
34 Giron Sámi Teáhter Förhinder
35 Scenkonst Sörmland Förhinder
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Förbunds-
styrelsen

Valbered-
ningen

Gäster Kansliet

Anna Carlson
Katarina Hultin
Mathias Lafolie
Thomas Nording
Ulla Svedin
Jenny Larsson
Peter Schildt
Eleonor Fahlén
Simon Norrthon 
fm
Pontus Plaenge

Förhinder
Gunnar Lundberg
Viktoria Dalborg
Beatrice Järås
Karin Larsson
Minna Krook

Stefan Moberg
Anders 
Hemström

Eva Nordmark, 
TCO 
Hanna Finmo, 
TCO 
Torbjörn Bredin, 
TCO
Jens Choong 
Gösta Ekman
Marie-Louise 
Ekman
Magdalena 
Boman, Akt

Jaan Kolk
Shoshana 
Kushner
Lars Åström
Sara Andersson
Mimi Raam 
Bräutigam
Rigmor 
Oldmark
Åse Axberg
Lina Heyman
Julia Reinhard
Erik Grahn
Elin Åman
Moa Alfvén
Per Flygare
Mårten 
Gunnartz
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Bilaga 2

Dagordning vid Teaterförbundets Förbundsmöte 
28 maj 2012 i Stockholm

1. Förbundsmötets öppnande och mötets behöriga utlysande

2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordning, röstlängd samt traktamenten och reseersättning

4. Ordförandes rapport samt Teaterförbundets Årsredovisning 2010 och 2011

5. Ekonomifrågor 
  Förbundsstyrelsens förslag till:
  a. Medlemsavgifter 2013 och 2014ot
  b. Avdelnings- och resebidrag för åren 2013 och 2014 

6. Valfrågor 
  a. Fyllnadsval till förbundsstyrelsen  
  b. Två revisorer samt två revisorssuppleanter 
  c. Bekräftelse av valberedningens sammansättning 
  d. Ersättning till förbundsstyrelsen samt revisorer 

7. Teaterförbundets namn

8. Uppföljning av 2010 års Riksstämma 

  a. Plattform för upphovspersoner
  b. Diskrimineringsfrågor    
  c. Teaterförbundets organisation    

9. Teaterförbundets guldmedalj och Fackligt stipendium

10. TCOs ordförande Eva Nordmark

11. ”100 gånger 10 blir 10 000” - Gruppdiskussioner 

12. Mötets avslutande          
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Bilaga 3

Ekonomifrågor – Förbundsstyrelsens förslag
Förbundsstyrelsens förslag rörande ekonomifrågor omfattar två frågor, dels 
medlemsavgifterna för åren 2013 och 2014, dels de bidrag som utgår till yrkes-
avdelningar, lokalavdelningar och regionråd.

Medlemsavgifterna och avdelningsbidragen för åren 2011 och 2012 fastställdes 
av 2010 års riksstämma. 

Förbundsstyrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften med 5 kronor 
per år vilket motsvarar höjningarna för åren 2011 och 2012. Förslaget är en 
av vägning utifrån medlemmarnas ekonomi och förbundets behov att upprätt-
hålla en effektiv verksamhet. Höjningen ligger under den beräknade pris och 
löneutvecklingen under perioden vilket understryker betydelsen av att också 
av ekonomiska skäl få fler medlemmar till förbundet. Den kraftiga sänkningen 
av den sammantagna kostnaden för medlemskap i förbundet och a-kassan från 
årsskiftet genom TAKs fusion med Unionens a-kassa bör kunna bidra till detta.

När det gäller avdelningsbidragen så innebär förslaget en kraftig höjning av den 
gemensamma pott som beslutas av VU efter särskild ansökan samtidigt som 
nivåerna för de fasta avdelningsbidragen föreslås bli oförändrade. Förslaget ska 
ses mot bakgrund av att nyttjandet av de fasta bidragen är ojämnt och att vissa 
avdelningar har ett förhållandevis stort ackumulerat kapital. 

Förbundsmötet föreslås besluta:

att  fastställa medlemsavgifterna för åren 2013 och 2014 enligt bilaga 1
att  fastställa avdelnings- och resebidragen för åren 2013 och 2014 enligt 
 bilaga 2.
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Inkomst 2011 2012
Högst årsinkomst 150 000 kr 180 185
150 001 – 210 000 kr 240 245
210 001 – 280 000 kr 265 270
över 280 000 kr 285 290
Passiv medlem 55 55
Provmedlem 240 245
Yrkesverksam studerandemedlem 55 55
Studerandemedlem 
(grundläggande yrkesutbildning)

300/år 300/år

Medlemsavgifter 2013 och 2014

Nuvarande avgifter och avgiftsklasser  

Avgifterna för 2011 respektive 2012:

Avgiften till Servicebolaget fastställs till 200 kr/månad (exkl. moms) för 2011 
och till 205 kr/månad för år 2012.

Förbundsavgiften för egenföretagare som är anslutna till Servicebolaget fast-
ställs till 140 kr/månad för åren 2011 och 2012. 

Förslag till beslut
Förslaget innebär en höjning med 5 kr per avgiftsklass och år dock oförändrade 
avgift för passiva medlemmar och studerandemedlemmar.

Inkomst 2013 2014

Högst årsinkomst 150 000 kr 190 195
150 001 – 210 000 kr 250 255
210 001 – 280 000 kr 275 280
över 280 000 kr 295 300
Passiv medlem 55 55
Provmedlem 250 255
Yrkesverksam studerandemedlem 55 55
Studerandemedlem 
(grundläggande yrkesutbildning) 

300/år 300/år

Avgifterna för 2013 respektive 2014

Avgiften till Servicebolaget för åren 2013 och 2014 är oförändad. D v s 
205 kr/månad (exkl moms).
Förbundsavgiften för egenföretagare som är anslutna till Servicebolaget fast-
ställs till 145 kr/månad för 2013 och 150 kr/månad för 2014. 
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Avdelnings- och resebidrag 2013 och 2014

Avdelningsbidrag 

Yrkesavdelningar (exkl. avdelning 103) 
Avdelningsbidrag avser huvudsakligen bidrag till medlemsaktiviteter under året 
och beräknas enligt följande:

Avdelning med upp till 500 medlemmar får ett grundbidrag med 16 000 kr.

Avdelning med mer är 500 och upp till 1 000 medlemmar får ett grundbidrag 
med 18 000 kr.

Avdelning med mer än 1 000 medlemmar får ett grundbidrag med 20 000 kr.

Vidare utgår bidrag med 25 kr/medlem för antal medlemmar mellan 150 – 250 
och med 17 kr/medlem för antal medlemmar över 250.

Avdelning 103 (Pedagoger inom Teater och Drama)
Grundbidrag på 16 000 kr per år.

Lokalavdelningar och klubbar
Till avdelning med 10 medlemmar eller mindre utgår ett grundbidrag utgår 
med 1 500 kr per år, för avdelning med 11 medlemmar eller mer utgår ett 
grundbidrag med 2 000 kr samt 10 kr per medlem och år för varje medlem över 
30 medlemmar. Beräkning av avdelningsbidrag skall grundas på antal medlem-
mar per 1 december föregående år.

Regionråd
Bidrag utgår med 16 000 kr.
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Resebidrag

Yrkesavdelningar och regionråd (exkl avd 103)
Resebidrag motsvarande hotell- och resekostnader utgår till ledamöter i avdel-
ningsstyrelsen/regionalråd för deltagandet i avdelningens styrelsemöten enligt 
följande:

För avdelningar med upp till 500 medlemmar och till varje yrkesavdelning/
regionråd utgår ersättning för upp till 10 inrikesresor per år.

För avdelning med 500 medlemmar eller mer utgår ersättning för upp till 16 
inrikesresor per år.

Resebidraget omfattar inte deltagandet i konferenser och möten utomlands. 
För detta ändamål bör en särskild bidragsansökan lämnas till VU i god tid 
före resan. 
VU kan även göra ett undantag i enstaka fall från ovannämnda beslut efter 
särskild ansökan. 

Avdelning 103 (Pedagoger inom Teater och Drama)
Resebidrag motsvarande hotell- och resekostnader utgår till ledamöter i avdel-
ningsstyrelsen för deltagandet i avdelnings styrelsemöten. Dock får kostna-
derna ej överstiga 25 000 kr/år. 

Extra avdelningsbidrag
Utöver avdelnings- och resebidrag har avdelningarna möjlighet att söka extra 
bidrag till projekt som inte är del av den dagliga verksamheten och som inte 
kan finansieras med ordinarie avdelningsbidrag. Beslut fattas av VU. För detta 
avsätts en summa på 200 000 kr (f.n. 150 000 kr) avsedd för yrkes- och lokal-
avdelningarna. För regionråd avsätts därutöver en extra pott på 80 000 kr 
(f.n. 50 000 kr).
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      Bilaga 4

Ersättning till förbundsstyrelsen samt 
förtroendevalda revisorer

Bakgrund
Ersättningarna till förbundsstyrelsen och förtroendevalda revisorer har tidi-
gare inte behandlats av riksstämmor eller förbundsmöten utan har beslutats 
av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har dock efter 2010 års Riksstämma 
diskuterat frågan och kommit fram till att även om dessa uppgifter varit fritt 
tillgängliga (ersättningarna till ordförande och vice ordförande ingår sedan 
många år i förbundets årsredovisning) så bör förbundsstyrelsen på principiella 
grunder inte bestämma om sina egna ersättningar. 

Förbundsstyrelsen har därför överlämnat till valberednigen att lägga förslag i 
frågan till 2012 års förbundsmöte för tiden fram till nästa riksstämma. Vad gäl-
ler ersättningen till förbundsstyrelsen och förtroendevalda revisorer så innebär 
förslaget oförändrade principer när det gäller ersättningen till ordföranden och 
viceordföranden medan mötesarvodena till förbundsstyrelsen och förtroende-
valda revisorer föreslår höjas med 4,8 procent för tvåårsperioden 1 juli 2012 – 
30 juni 2014. 

De auktoriserade revisorerna får ersättning för utfört arbete i särskild ordning.

Förslag på ersättning
Ordförande
Ersättning utgår med ett fast månadsarvode motsvarande 60 % av TFs för-
bundsdirektörs månadslön. Utöver detta disponerar ordföranden telefon, 
mobiltelefon samt bredband samt en kompletterad premie till pensionsförsäk-
ring p g av partiell tjänstledighet. 

1:e vice ordförande
Ersättning utgår med fast månadsarvode motsvarande 15 % av TFs förbundsdi-
rektörs månadslön. Utöver detta disponerar vice ordföranden telefon, mobilte-
lefon samt bredband

Verkställande utskott och förbundsstyrelse
1 100 kr/möte 

Förtroendevalda revisorer
Till ordinarie revisor utgår ersättning med 3 670 kr/år. Till revisorsuppleant 
utgår sammanträdesarvode vid deltagandet i revisionsmöte.

Förslag till beslut:

att enligt valberedningens förslag fastställa ersättningen till förbunds-
 styrelsen samt förtroendevalda revisorer
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Bilaga 5

Teaterförbundets namn – 
Förbundsstyrelsens förslag 

Teaterförbundet bildades 1894 och det nu mer än hundraåriga namnet är väl 
etablerat. Vid 1998 års riksstämma gjordes en namnändring från Svenska Tea-
terförbundet till enbart Teaterförbundet med tillägget Fackförbundet för scen 
& media. Motivet till tillägget var att på ett bättre sätt spegla Teaterförbundets 
verksamhetsområde.

Inför 2010 års riksstämma aktualiserades återigen frågan om förbundets namn.  
Bakgrunden var att många uppfattade att tillägget inte fått tillräckligt genom-
slag samtidigt som begreppet media är alltför vidsträckt. 

I det underlag som förbundsstyrelsen lade fram till riksstämman konstaterades 
att det fanns starka skäl för att förändra förbundets namn samtidigt som det 
också fanns stora värden förenade med det nuvarande namnet. Förbundsstyrel-
sen ansåg också att det begrepp som bäst speglade förbundets verksamhetsom-
råde var: scen och film. 

För att ytterligare bredda underlaget för riksstämmans behandling av namnfrå-
gan fick konsultföretaget Liberty i uppdrag att göra en studie av hur förbundets 
namn uppfattades internt och externt. Denna bekräftade:

 • dels att namnet Teaterförbundet är mycket starkt inarbetat, 
 • dels att det av många uppfattas som begränsande i förhållande till 
  förbundets verksamhetsområde,
 • dels att de namnalternativ som aktualiserats inför riksstämman hade
  svagt stöd även bland de som var för ett namnbyte. 

I rapporten rekommenderades därför att namnfrågan inte skulle forceras utan 
ett eventuellt byte måste föregås av en bredare process inom förbundet som 
också grundas på en tydligt kommunikativ och organisatorisk strategi om vad 
ett nytt namn skulle bidra med.

Riksstämman beslöt att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att uppdra 
till den kommande förbundsstyrelsen att fortsätta beredningen av namnfrågan 
fram till 2012 års förbundsmöte.

Vid förbundsstyrelsens uppföljning av riksstämmobesluten hösten 2010 
konstaterades att förbundets namn är nära knutet till arbetet kring förbundets 
identitet, verksamhet och kommunikation.  Det avgörande för om medlem-
marna känner sig inkluderade i förbundet är inte namnet i sig utan de avtryck 
som förbundet gör i medlemmarnas vardag.



Beslutsprotokoll Teaterförbundets förbundsmöte 2012 21   

Vidare sades att namnfrågan inte fick blockera utvecklingsarbetet när det 
gällde förbundets kommunikation. Inför riksstämman 2010 hade påbörjats en 
modernisering av förbundets grafiska profil. Den tidigare logon hade i det sam-
manhanget lämnats utanför i avvaktan på ett eventuellt riksstämmobeslut om 
namnbyte. 

Förbundsstyrelsen beslöt därför att gå vidare med frågan om en förnyelse av 
förbundets logo vilket resulterade i att en ny logo kunde introduceras under 
våren 2011. Förnyelsen innebar både en modernisering av det grafiska uttrycket 
och en tydligare markering av förbundets huvudsakliga verksamhetsområde: 
Teaterförbundet/ för scen och film. Logon har tagits väl emot och har även 
integrerats i namnet för förbundets olika avdelningar. Men detta har också 
skapat en viss förvirring kring förbundets namn. Av många har den nya logon 
uppfattas som också ett en förändring av förbundets formella namn.
 
Introduktionen och genomslaget för den nya logon har samtidigt sannolikt 
bidragit till att frågan om ett mer genomgripande namnbyte har förlorat i aktu-
alitet. Förbundsstyrelsens ledamöter hade under senvåren 2011 kontakt med 
förbundets alla avdelningar: yrkesavdelningar, lokalavdelningar och regionråd. 
Den bild som framträdde var att för flertalet avdelningar så var ett namnbyte en 
underordnad fråga.

Mot den bakgrunden anser förbundsstyrelsen att det inte är motiverat att lägga 
ner ytterligare tid och resurser på frågan om förbundets namn. Däremot skulle 
det underlätta förbundets kommunikation om förbundets logo också överens-
stämde med förbundets formella namn. Eftersom detta regleras i förbundets 
stadgar så förutsätter detta en stadgeändring.

Förbundsstyrelsen föreslår därför en ändring av stadgarnas § 1. I anslutning till 
det föreslås också en redaktionell översyn av skrivningarna i samma paragraf 
om förbundets verksamhetsområde för att göra denna tydligare och lättillgäng-
ligare.   

Förbundsstyrelsen vill samtidigt understryka att ett sådant beslut i namnfrågan 
inte innebär sänkta ambitioner när det gäller arbetet med att utveckla för-
bundets identitet och verksamhet så att alla medlemsgrupper uppfattar att de 
omfattas och blir synliga.

Förbundsmötet föreslås besluta:

att  anta bilagda förslag till ändring av stadgarnas § 1. 
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Bilaga 5.1

Förslag till stadgeändring § 1

Namn och verksamhetsområde
Fack- och yrkesorganisation för 
inom svensk scenkonst, film, radio 
och television och andra närbe-
släktade områden, professionellt 
yrkesverksamma artister, upp-
hovsmän, filmare, tekniker, admi-
nistratörer och pedagoger; såväl 
anställda oavsett anställningsform 
som egenföretagare.  Förbundets 
rekryteringsområde bestäms från 
tid till annan av mellan förbundet 
och andra organisationer träffade 
avtal om gränsdragning och dubbelt 
medlemskap.

Namn och verksamhetsområde
Förbundets verksamhetsområde:  
 – Fack- och yrkesorganisation 
  inom scenkonst, film, television,
  radio och andra närbesläktade
  områden.
 –  Organiserar professionellt yrkes-
  verksamma artister, upphovs-
  män, filmare, tekniker, adminis-
  tratörer, pedagogers samt stu-
  denter.
 – Företräder anställda – oavsett
  anställningsform – och egenföre-
  tagare. 
Verksamhetsområdet avgränsas av 
mellan förbundet och andra organi-
sationer träffade avtal om gränsdrag-
ning och dubbelt medlemskap. 

Nuvarande lydelse

§ 1

Förbundets namn är
TEATERFÖRBUNDET

Fackförbundet för scen & media

Föreslagen lydelse

§ 1

Förbundets namn:
TEATERFÖRBUNDET

/för scen och film
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      Bilaga 6

Plattform för upphovspersoner

Introduktion

På Förbundsmötet ska jag, Mathias Lafolie, regissör och ledamot av förbunds-
styrelsen, kort muntligen presentera den utredning jag gjorde på Teaterför-
bundets uppdrag. Till hjälp för den hade jag en referensgrupp bestående av 
företrädare från olika yrkesgrupper bland upphovspersoner. Jag ska också 
försöka peka på möjliga vägar att gå vidare utifrån de idéer som kommit fram.

Uppdraget gick ut på att kartlägga behovet och ev upplägg av en allians (mot-
svarande) för samtliga yrkesgrupper bland upphovspersoner. Eftersom dessa 
grupper står utanför allianskonstruktionen finns ett starkt behov att lyfta dessa 
frågor. 

Det handlar både om konstnärliga och arbetsmarknadspolitiska frågor. 
Hur kan man utveckla sig i sin konst och i sin konstnärliga gärning? Hur möj-
liggöra möten och samarbeten mellan kolleger, access till institutionerna, hitta 
anställningsformer som tryggar inkomsterna för kortare eller längre perioder, 
hur genomföra kompetensutveckling på bästa sätt? mm. 
Många frågor. Starka behov. Men vem tar ansvar för det här? 
Hur ska man från samhället organisera detta så att dessa yrkesgrupper får möj-
lighet att utveckla de här frågorna?

Det här är centrala och oerhört angelägna frågor för oss upphovspersoner.
Inte minst i ett klimat där många upplever att förutsättningarna för att utöva 
sitt yrke hårdnat betydligt.

Hur går vi nu vidare när vi öppnat för så många nya goda idéer? För att kunna 
genomföra förslagen som kommit fram ur utredningen måste delvis en politisk 
lobbyverksamhet ta vid. En nöt att knäcka är också att hitta en möjlig ekonomi 
för att dra igång en verksamhet där de här idéerna kan realiseras. Det gäller 
att liera sig väl, knyta an till de goda krafter man kan identifiera och sen driva 
frågan envist och målmedvetet.

Utredningen skulle titta på alla yrkesgrupper inom upphovsmannasidan, syn-
liggöra många olika behov och önskemål. Vi ville inte avgränsa från början. Nu 
är frågan hur man lämpligast går vidare. Ett förslag är att genomföra en kon-
centrerad testverksamhet där man avgränsar både yrkesgrupper och omfång för 
att utveckla en modell att bygga ifrån som på sikt kan skapa förutsättningar att 
driva frågan vidare i sin helhet.

Mer om detta i min redogörelse på Förbundsmötet!

Mathias Lafolie
4 maj 
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Mathias Lafolies rapport till förbundsstyrelsen den 19 december 
2011 med förslag till det nationella projektet Scen- och filmkonstens 
mobila Plattformar För Upphovspersoner

Beslutet
På riksstämman i juni 2010 beslöts att Teaterförbundet ska göra en utredning 
för att kartlägga behovet och ev upplägg av en allians (motsvarande) för samt-
liga yrkesgrupper inom området för upphovspersoner. I egenskap av FS-leda-
mot och yrkesverksam upphovsperson valdes teaterregissören Mathias Lafolie 
att genomföra utredningen. Enligt ök med kansliet faller studier av utländska 
erfarenheter bort i denna utredning. Utredningen avgränsas till att utgå från 
Sverige och svenska förutsättningar.

Referensgrupp
För att öka delaktigheten och för att bredda insynen/inputen valde utredaren 
att knyta an och engagera en referensgrupp. Företrädare från Teaterförbundets 
samtliga avdelningar för upphovspersoner bjöds därför in att medverka i refe-
rensgruppen. En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att noga lyssna in resp 
yrkesgrupps olika förutsättningar samt behov och önskemål.

Referensgruppen har arbetat sedan maj 2011 och bestått av följande personer:
Niklas Hellberg (Teaterregissör-Regissörsföreningen), Teresia Björk (Koreo-
graf-Dansavdelningen), Sten Jensen (Scenograf-Scenograf/Kostymtecknarav-
delningen), Torulf Wetterrot (Scenograf/Scenografi- och kostymavdelningen), 
Håkan Bjerking (Filmregissör-Sveriges Filmregissörer), Anna Källblad (Kore-
ograf-Dansavdelningen) och Emelie Johansson (Koreograf-Dansavdelningen). 
Vissa av dessa har endast medverkat vid ett tillfälle, andra har medverkat mer 
regelbundet i de sammanlagt 6 möten som hittills ägt rum. Utöver denna grupp 
har utredaren genomfört separata möten med Johan Bengtsson (Ljuddesigner-
Ljus/Ljud/Maskavdelningen) och med Annabelle Rice (Teaterregissör-Regis-
sörsföreningen).

Utifrån referensgruppens möten och kontakter med sina resp avdelningar hit-
tills ihop med utredarens insatser har ett förslag på en modell processats fram 
som skulle ta sin grund ur och bygga på följande komponenter:

Synligt och specifikt
Genomgående för alla yrkesgrupper inom området för upphovspersoner är att 
man stryker under deras specifika ställning. De står för en spetskunskap och 
ska göras synliga för detta. Den specifika förutsättningen och kompetensen ska 
vara en del av profilen för en kommande organisation. 
Vissa organisationer som är tänkta att verka branschmässigt specifikt blir för 
allmänna. Aktuella exempel från branschen har nämnts. Verksamheten där 
riskerar att bli för mainstream och minsta gemensamma nämnare styr. Så vill 
gruppen för upphovspersoner inte ha det.
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Trygghetssystem och/eller kompetensutveckling eller båda? 
En bärande fråga för utredningen har varit om man ska utgå från de befint-
liga konstnärliga allianserna (främst sk trygghetsanställningar), de nationella 
centrumbildningarna (uppdragsförmedling och samlingspunkter) eller de olika 
kompetensutbildningsorganisationer (vidareutbildning och yrkesutvecklande) 
som finns på olika delar i landet. Snabbt ringade utredaren och referensgrup-
pen in en önskan att undersöka hur en ev kombination/syntes av dessa former 
kunde vara möjlig.

Vidareutveckling avpassat för upphovspersoner
Historiskt kan man se Teateralliansen som en fristående förlängd struktur från 
institutionsteatern med fasta anställningar som utgångspunkt. Med avstamp 
från den på många sätt välfungerande Teateralliansen söker vi efter en struktur 
och organisation som tydligare tar tillvara på just upphovspersonernas speci-
fika situation. Jämfört med utövarna (skådespelare, dansare, musiker) har våra 
yrkesgrupper andra behov och förutsättningar än utövarna. Initiativ och ansvar 
för genomförande ligger på våra grupper, vilket måste finnas med i konstruktio-
nen av en ny organisation. En vidareutveckling av de konstnärliga allianserna 
avpassat för våra yrkesgrupper efterlyses därför. 

Identitet och arbetsgemenskap skapar Plattformar
Att vara upphovsman är en stark identitet. De olika yrkesgrupperna inom 
området för upphovspersoner känner därför stark grupptillhörighet. Det kan 
vara inom yrkesgruppen eller som konstnärlig skapare av verk. Vi ser stora 
fördelar i mötet över konstområdena. Genom samarbeten och bara det faktum 
att umgås tillsammans kan kreativa synergieffekter uppstå. Idén av tillhörighet 
och samverkan leder till möten av mer arbetsmässig karaktär, vilket är större 
än endast en plats i sig själv. Själva konstruktionen av olikhet men samhörighet 
genererar möjliga samarbeten. Därför föreslår vi istället namnet Plattform som 
benämning på verksamheten och organisationen än en centrumbildning eller 
allians. Det är också ett sätt att markera och möjliggöra något nytt. Det signale-
rar en gemensam arbetsplattform och nya möjliga värden.

Komma och gå i ett system baserat på behov
Vi efterlyser en modell där man kan komma och gå i systemet. Man ska kunna 
täcka upp när man som mest behöver det, när man har en idé man vill pröva 
under trygga former. På så sätt blir det mer behovsprövat och mer framåtblick-
ande: man meriteras inte för vad man har gjort, utan vad för man vill göra. 
Ålder och erfarenhet blir i sig här därför inte utslagsgivande vid anslutning. 
Idén är att den nya organisationen vi skapar ska vara till för konstnärligt aktiva 
och kreativa som där kan skapa sin verksamhet i en proaktiv anda.

Både trygghet och konstnärskap
Idag kan man gå från teaterchef till arbetslös. Olika perioder i livet kan vara 
olika intensiva. Plötsligt kan man efter ett antal produktiva år inte få något 
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arbete i stort sett någonstans. Det är inte något tecken på att man är oetablerad 
utan snarare ett strukturellt problem inom branschen. Periodvis kan det alltså 
vara svårt att komma tillbaka. Ju längre tid som går, desto svårare att knyta an 
till branschen igen. Här kan vårt förslag om ny Plattform vara till stort gagn för 
den enskilde upphovspersonen, ett slags skyddsnät för att vidmakthålla kvali-
teten i sitt konstnärskap genom kontakt med branschen och access till resur-
serna.

Egenföretagare
De flesta av upphovspersonerna idag bedriver sin verksamhet som egenföreta-
gare, vilket branschen mer och mer har kommit att kräva. Följaktligen ska ett 
sånt sätt att bedriva sin verksamhet göra det möjligt för inträde i vår föreslagna 
organisation.

Verksamhet
Vårt förslag bygger på att man ska kunna producera verksamhet i form av test 
eller pilotprojekt. Att kunna göra en liten bit av något för att få en känsla av vad 
man menar, korta saker som ger en ton eller touch av ett projekt. Dessa kan 
vara kortare eller längre beroende vad som tjänar sitt syfte bäst och kan om 
man vill användas som showcase. För filmregissörer kan det handla om att göra 
en 5 minuter lång film, för koreografen eller teaterregissören ett kortare test 
i form av en scen eller del av ett koncept möjlig att visa upp på plats där man 
repeterat eller i samarbete med någon teater. För scenografer kan mötet med en 
koreograf eller regissör vara startskottet att konkretisera och praktiskt testa en 
idé. Detsamma gäller även för ljus- och ljudsättare samt maskörer. Alla har sina 
förutsättningar, behov och idéer. Korsbefruktning och/eller fördjupning. De ev 
inlånade medarbetarna som kommer behövas för att genomföra vissa projekt 
ska ha betalt, exempelvis i form av dagersättning. Man kan också systematisera 
samarbetet med de befintliga allianserna och centrumbildningarna, ex genom 
att möjliggöra medverkan för just dessa grupper.

Det andra viktiga benet utgör den omfattande kompetensutvecklingen som ska 
vara en självklar och viktig del av verksamheten. Denna yrkesfördjupande verk-
samhet kan ske genom ex workshops och seminarier. Man kan också undervisa 
varandra och inbjudna, utöka sin kompetens till andra konstområden, se de 
gränsöverskridande arbetsmöjligheterna som en tillgång. Här ingår även stöd 
att utveckla projektidéer inkl ansökningsförfaranden och pitching.

Förutom detta kan även annan centrumlikande verksamhet bedrivas, såsom 
scanning av arbetsmarknaden för våra yrkesgrupper samt att utveckla ett kon-
taktnät mellan ”köpare” och oss ”säljare”. Man kan också uttrycka sig som att 
organisationen kan agera uppdragsförmedling.

Ambulerande
Verksamheten kan bedrivas ambulerande. Initialt ser vi möjligheten att låta 
resurserna cirkulera runt i landet och ta fäste vid olika platser i landet där 
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förutsättningar just för tillfället är de rätta. Ex en samarbetande teater, film-
pool, Folkets Hus, osv. Tanken kan liknas vid ett rörligt c/o. Detta kan medföra 
ett mervärde och markera att det inte nödvändigtvis behöver ske där liknande 
verksamhet normalt sker.
Senare och/eller som en utveckling kan man etablera en nationell och flera 
regionala centra där denna verksamhet kan bedrivas. Att verksamheten bedrivs 
på en fysisk plats är av stor vikt, gärna på fler platser i fler sammanhang.

Anslutningsform
Det kommer finnas olika behov och därmed olika nivåer eller former av med-
verkande, låt oss kalla det anställning och medlemskap. 

Anställning
Årligen rullar ett antal personer per yrkesgrupp in och ut i systemet. Dessa 
aktiva anställs för kortare projekt, relevanta för deras eget konstnärskap. Man 
kan söka anställning/trygghet för 3 månader, 6 månader eller 1 år. Anställ-
ningen ska kvalificera för A-kassa, pension, trygghetsförsäkringar och semes-
ter. Man sitter inte på livstid utan för en period som styrs av det behov och 
förutsättningar man har för att göra sin specifika verksamhet. När man haft en 
anställning måste man stå över minst två år innan man kan söka igen. Man ska 
kunna ansöka som individ eller genom olika konstellationer upphovspersoner 
emellan. Som anställd kan man förutom att genomföra sitt projekt ”ge tillbaka 
till systemet” ex genom att undervisa och dela med sig av sin kompetens till kol-
leger alternativt studenter.

Medlemskap
Den andra anslutningsformen, medlemskap, innebär att man som individ 
eller gruppering kan ta del av all den verksamhet med kompetensutveckling 
som kommer bedrivas, liksom den övriga kringverksamheten i form av semi-
narier och workshops. Antalet anslutna medlemmar är i stort sett obegränsat. 
Begränsningen ligger vid olika evenemang, ex en workshop där det ställs upp en 
bortre gräns av antal deltagare.

Kostnader
Förutom kostnader för de anställdas och de inlånade medarbetarnas löner och 
sociala avgifter, kommer det också behövas resurser i form av en eller flera 
fysiska platser där denna ambulerande verksamhet ska genomföras, samt 
behovsprövade produktionskostnader, dock med fastställt ekonomiskt tak. För 
att administrera projektet kommer också ett mindre kansli behövas, inlednings-
vis kanske endast en till två administratörer. Utöver det tillkommer kostnader 
för konsulenterna (se nedan).
  
Omkring 60-70 anställningar/år
En snabbräkning av antalet som skulle kunna få anställning på 3, 6 eller 12 
månader skulle kunna fördelas enligt följande:
10-15 filmregissörer, 15 koreografer, 10 scenografer, 25 teaterregissörer.
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Sammanlagt rullar mellan 60-70 personer med olika anställningstid per år ige-
nom systemet. Ambitionen är att successivt kunna gå igenom ett större antal av 
medlemskåren inom resp yrkesgrupp. Vi är medvetna om att detta inte motsva-
rar det antal yrkesverksamma som finns idag, men summorna känns realistiska 
utifrån hur situationen ser ut idag i inom de övriga konstnärliga allianserna. 
Efter tio år ska i teorin åtminstone 2/3 av varje grupps yrkeskår kunna ha delta-
git i programmet.
En specificerad budget för att synliggöra kostnaderna redovisas senare separat.

Kvalifikationskrav
Berättigad att få anställning eller ta del som medlem förutsätter att man uppfyl-
ler samma kriterier som för medlemskap inom Teaterförbundet. För att bli 
anställd måste man vara mantalsskriven i Sverige. I övrigt är den öppen för 
alla upphovspersoner. Man ska ha rätt att pröva sitt berättigande av anslutning 
genom validering av sina meriter, liksom man idag gör på högskolorna efter 
Bolognamodellen. Har man varit professionellt verksam men sedan en längre 
tid inte haft produktionsresurser att verka i sitt yrke ska det inte vara hinder 
för anställning så länge man har en formulerad idé man söker stöd/anställning 
för. Kreativiteten i sig själv är ett kriterium för anställning. Lång erfarenhet är 
automatiskt ingen kvalitetsstämpel och heller ingen kreativitetsstämpel. Idag 
har många kvalificerat sig inom branschen från olika håll, inte bara från statligt 
stödda institutioner utan exempelvis från fria projekt och arbete utomlands. 
Vi vill därför inte att det ska vara ett krav att man ska ha arbetat vid en statligt 
stödd organisation för att kunna kvalificera sig till anställning. 
Vi vill på så sätt att konstruktionen ska vara inkluderande och inte exklude-
rande. 

För medlemskap krävs att man visar sitt eget intresse att delta i verksamhet. 
Här inbjuds även individer utanför Sverige tillfälligt boende i landet. Dock kan 
man inte få anställning. Ett minimikrav för medlemskap är att man även här 
uppfyller motsvarande kriterier som vid inträde i Teaterförbundet. För alla 
medlemmar gäller att man en gång om året måste förnya sitt intresse. Man sit-
ter inte på livstid utan måste själv aktivt visa sitt intresse att delta.

Förutsättningar att utveckla konstarterna
En allians/centrumbildning eller snarare vår Plattform ska vara välkomnande 
och i sin konstruktion tillgänglig för alla olika yrkesgrupper inom området för 
upphovspersoner. Just bredden av yrken är en tillgång och kan skapa synergief-
fekter och i bästa fall även utveckla konstarterna.

Urvalssystem
Urvalssystem kan trots objektivt uppställda kriterier sällan bli helt rättvisa. 
Till sist bygger det ändå på prioriteringar utifrån begränsade resurser, och 
när dessa prioriteringar ska ske kommer man till ett läge där tycke och smak 
tycks bli avgörande. Att ärligt inse det gör det därför lättare för oss att föreslå 
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en form av konsulentsystem. Vårt förslag är att utse 2-4 konsulenter från olika 
branschområden som sitter på 2-3 år vardera. Beroende på resurser tänker vi 
oss 50%-anställningar alternativt upp till heltidstjänster. Dessa konsulenter ska 
också aktivt söka samarbetsmöjligheter med branschen så de anställdas projekt 
även kan komma branschen till del.

Ekonomi
En stor del av finansieringen för ett sådant här projekt bör kunna komma från 
branschen själv. Den avtalsenliga kompetensutvecklingen parterna är överens 
om i kollektivavtalen borde kunna generera grundbulten till projektet. Alter-
nativt kan vara att i kommande avtal tillsammans hitta en procentsats speciellt 
avsedd att möjliggöra en sådan här satsning, kanske kopplat till numerärfrågan 
för yrkesgrupper inom området för upphovspersoner.

Synergieffekter och andra smarta lösningar med anknytning till befintliga orga-
nisationer/kommuners administration för hyror och löne/faktureringstjänster 
bör kunna utvecklas, liksom teknikresurser för specifika samarbeten.

Eftersom detta är en syntes av allianskonstruktionen, centrumbildningarnas 
verksamhet och de regionala kompetensutvecklingsprojekten måste det under-
sökas om inte de befintliga anslagsgivarna kan vidga sina kriterier för stöd och 
tänka gränsöverskridande till fördel för vårt projekt. 

Initialt kan man lobba för att få fram politiskt separata medel för projektet 
från Kulturdepartementet till en pilot/försöksverksamhet på ex 5 år. (Så kom 
Teateralliansen till.)

Access till institutionerna
Regionaliseringen av kulturpolitiken tror vi kommer att skapa utrymme och 
frilägga resurser inom institutioner för plattformssamarbeten. Man bör också 
undersöka förutsättningarna att skapa samarbeten med befintliga statliga 
och regionala kulturinstitutioner med konkreta enskilda projekt för att vidga 
accessen för den frilansande kåren att få tillträde till institutionernas resurser. 
En väg kan vara att genom politisk förståelse få huvudmännen att skriva in i 
uppdragen att man ska öka genomströmningen av professionella upphovsmän 
på sina resp institutioner. Det kan vara en svår väg. Bättre är att visa på kraften 
i vårt projekt. Viss verksamhet i sig själv kan vara attraktiv för vissa enskilda 
institutioner. Vår verksamhet ska vara synlig och högintressant. Därigenom 
ökas intresset från olika institutioner runt om i Sverige och anställda hos oss 
kan bjudas in att genomföra sitt plattformstödda projekt på just den institu-
tionen. På så sätt får enskilda upphovspersoner förankring på institutionerna. 
Vårt mål är att vi ska erbjuda så pass intressant verksamhet att institutionerna 
ska vilja samarbeta med oss. På så sätt ökar vårt existensberättigande och rör-
ligheten för våra anslutna.
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Projektets olika faser
För att detta projekt ska kunna utvecklas och stå på egna stadiga ben bör arbe-
tet ske i olika faser:

Uppbyggnadsfas Den undersökning som nu påbörjats, dvs om vad och hur som 
kan vara en lämplig väg att gå vidare för att skapa ovanstående plattformspro-
jekt. Utifrån upphovspersonernas egna önskemål i relation till omgivningens 
intresse och stöd, inte minst ekonomiskt.
Pilotfas då ett antal organisationer och anslagsgivare gått samman och stödjer 
projektet som ett test under en prövotid.
Verksamhetsfas vilken genomförs efter en utvärdering av pilotfasen, då pro-
jektet finslipats, stabiliserats form- och innehållsmässigt och bedrivs som en 
kontinuerlig verksamhet.

Huvudmän/delägare 
Med tanke på förslaget/projektets inriktning och uppbyggnad bör framtida 
huvudmän utgöras av de organisationer som på olika sätt har intresse av och är 
berörda av denna verksamhet. 
Frågan om vem som ska vara huvudman/projektägare måste därför diskuteras 
vidare med organisationer som kan tänkas vara intresserade att delta i detta 
projekt.

Olika huvudmän/delägare kan vara medverkande i olika faser. Ex Teaterför-
bundet i uppbyggnadsfasen, vidare Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och 
Svenska Filminstitutet, kanske även Sveriges Television i pilotfasen. I den fram-
tida och långsiktiga verksamhets/genomförandefasen kan projektets huvud-
män utgöras av dessa ovan nämnda organisationer samt även företrädare från 
berörda myndigheter eller andra anslagsgivare.

Flera olika huvudmän/delägare har nämnts under det att förslaget processas 
fram: Länsteatrarna i Sverige, Sveriges Television, Film & TV-producenterna m 
fl. Anslagsgivande myndighet bör också på olika sätt säkerställa sitt inflytande i 
en framtida ägarbild.
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Som diskussionerna går nu kan idéerna sammanfattas så här:

 • Rörliga tidsbestämda trygghetsanställningar med möjlighet till viss
  mindre produktion som sen kan användas vidare eller utvecklas med
  hjälp av annan huvudman senare.
 • Urvalen av vilka som får ta del av dessa anställningar sker genom ett
  system där konsulenter utsedda för begränsad tid tar besluten och arbe-
  tar för att etablera kontakt med branschen.
 • En omfattande vidareutbildningsverksamhet.
 • Platsen för detta kan vara ambulerande. Ambitionen är att upphovsper-
  soner i hela landet ska kunna ta del.
 • Man kan anslutas i form av anställd eller som medlem. Som anställd
  kan man engageras enligt ett rullande system med kortare eller längre
  anställningar. Förslagsvis mellan 3 månader till 1 år. Har man fått stöd
  måste man stå över minst två år tills man kan ansöka igen. Som medlem
  ska man själv visa intresse av att få medverka i evenemang där så är
  möjligt.
 • Ambitionen är att utveckla konstformerna och tänka gränsöverskri-
  dande.
 • Ekonomiskt stöd ska främst sökas från de håll som nu stöttar de befint-
  liga allianserna och centrumbildningarna. Branschen skulle till viss del
  även själv genom kollektivavtalen kunna säkerställa resurser genom en
  fastställd %-sats som öronmärks för ex vidareutbildning. 
 • Huvudmän/delägare i detta projekt bör utgöras av de organisationer
  som på olika sätt har intresse av och är berörda av denna verksamhet.
 • Satsningen känns som en lyckad syntes av den svåra ekvationen få och
  många, en modern tappning av yrkesfrämjande och trygghetssystem som
  ger upphovspersoner vad de behöver: utvecklande av idéer under trygg-
  het, eller ytterst, att få verka som konstnär.
 • Alla inblandade i förslaget stryker under vikten av att först få möjlighet
  att genomföra ett test av detta, alternativt delar av förslaget, under en
  begränsad tid.
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Bilaga 7

Teaterförbundets organisation 
en uppföljning av beslut från Riksstämman 2010

Vid Riksstämman 2010 togs beslut i olika organisatoriska frågor vilka skulle 
följas upp och redovisas vid Förbundsmötet 2012. En arbetsgrupp vars syfte var 
att arbeta vidare utifrån de beslut som togs tillsattes efter Riksstämman. Den 
har under perioden haft två möten. I gruppen sitter Jenny Larsson, Karin Lars-
son, Thomas Nording och Ulla Svedin.

Yrkesavdelningar

Under perioden har fortsatt arbete skett för att stärka kontakten och utveckla 
samarbetet mellan yrkesavdelningarna, förbundsstyrelse och kansliet. Under 
våren 2012 anställdes en organisationsansvarig på kansliet vars uppgift bland 
annat är att stötta och samordna kontakten mellan yrkesavdelningarnas styrel-
ser och kansliet i organisatoriska frågor.
En yrkesavdelningskonferensen hölls under våren 2011. Konferensen lyfte 
bland annat frågan kring regionråden.

Lokalavdelningar

Ett stort antal lokalavdelningar har genomfört lokalfackliga utbildningar. Inför 
det nya institutionsavtalet genomfördes under hösten 2011 en avtalskonferens 
för lokalavdelningarna och berörda yrkesavdelningar. Den 13 augusti plane-
ras en ny avtalskonferens inför det institutionsavtal som går ut vid årsskiftet 
2012/13.

Frilansare i lokalavdelningarna
Vid riksstämman fattades beslut om att på olika sätt arbeta med att på ett 
bättre sätt integrera frilansarna i lokalavdelningarnas arbete. En vägledning i 
broschyrform har tagits fram i januari 2011som ett led i det arbete. Broschy-
ren har kommit till väl användning och är både efterfrågad och uppskattad av 
lokalavdelningarna.

Lokala fackklubbar utanför institutionerna

En normalstadga för lokala fackklubbar har tagits av förbundsstyrelsen. Under 
perioden har två sådana lokala fackklubbar bildats dels vid Astrid Lindgrens 
värld i Vimmerby dels vid Angeredsteatern i Göteborg.
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Företagarråd

Frågor om egenföretagare och olika former för att arbeta som frilansande egen-
företagare är ständigt aktuella i det arbete som bedrivs dagligen på förbundet. 
Frågorna kommer bland annat upp i jouren, i olika individuella medlemsären-
den och i samband med den efterfrågade utbildningen ”Starta eget” för blivande 
egenföretagare. 

Det finns en kortfattad lathund för egenföretagare på webben och arbetet med 
att ta fram en mer utförlig handbok fortlöper.

Beslutet om att införa ett företagarråd har genom förändringar på kansliet inte 
hunnit genomföras under perioden. Nu finns det fler resurser tillgängliga och 
arbetet med att få igång ett företagarråd planeras framöver.

Det fackliga arbetet på filmområdet

Under perioden har det regionala skyddsarbetet haft en speciell fokusering och 
inriktning på filmarbete. En omfattande arbetsmiljörapport ”Alla mår bra?” 
kom under hösten 2012 och blev ett underlag för många diskussioner.

Dubbelt medlemskap

Antalet medlemmar som omfattas av dubbelt medlemskap ökar något vilket 
speglar förändringar på arbetsmarknaden. Många har idag en bredare försörj-
ning och arbetar även utanför TFs avtalsområden.

De fackförbund som Teaterförbundet har avtal med är, Lärarförbundet, Vision, 
Journalistförbundet och Unionen. Avtalet med Unionen är föremål för omför-
handling.

Regionråden

Kortfattad nulägesrapport från Regionråden
Sedan 2009 har Teaterförbundet inrättat så kallade Regionråd. Det är den 
alltmer regionaliserade kulturpolitiken som ligger till grund för bildandet av 
regionråden. Tanken var att man i det arbete med kulturplaner som föreligger 
regionerna för Teaterförbundets medlemmar kunna möta upp och vara förbe-
redd på att delta i diskussioner, arbetsgrupper och i uppföljningsarbete.
Utöver arbetet med kulturplaner arbetar råden med regionala arbetsmark-
nadsfrågor, kulturpolitik och kompetensutveckling för Teaterförbundets 
medlemsgrupper. Både Regionråd Skåne och Regionråd Väst har en del i Kul-
turkraftsprojekten och när det gäller Regionråd Väst också Trappan.
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Regionrådens ledamöter utses av yrkesavdelningarna. Representationen i regi-
onråden är oberoende av om man som yrkesverksam arbetar som tillsvidarean-
ställd, visstidsanställd frilansare eller frilansande egenföretagare. 

Man kan se regionråden som ett slags ”mini-TF” på det regionala planet. 
I dagsläget finns det fyra regionråd, Regionråd Nord, Väst, Stockholm och 
Skåne.

Regionråd Skåne
Rådet möts kontinuerligt under året och har en förankrad position i relation till 
det regionala kulturplansarbetet i Region Skåne. Man bjuds in till diskussio-
ner och har inarbetade möjligheter att kommentera, och följa upp arbetet med 
kulturplan. 
Det nuvarande rådet består av en kärna av personer som varit med från början. 
Några nya har tillkommit och försvunnit under åren. I nuläget har man tappat 
några av de som suttit länge och man ser behov att få in nya personer.

Rådet börjar alla sina möten med ”Vad tycker ni är vår uppgift?” och ”Är vi rätt 
grupp att göra det?”. Man känner sig klar med vad man kan och ska prata om i 
relation till mer specifika frågor där man hänvisar till Teaterförbundet och dess 
yrkesavdelningar. Diskussionen lyfts till ett högre plan och på det sättet berör 
den alla TF:s yrkesgrupper 

Regionråd Skåne efterfrågar:
Tydlighet i rådets funktion - för att kunna kommunicera med medlemmar och 
för att kunna rekrytera fler till regionrådet. Den tydliga funktionen och syftet 
med gruppens arbete vill man få från Teaterförbundet.

Övergripande och tydliga mål för verksamheten - Arbetet med kulturplanen har 
en begränsning i tid och tiden mellan kulturplaner kan inte enbart fyllas med 
uppföljning av kulturplanen utan behöver definieras och få ett uppföljnings-
system 

En mer stabil återkoppling från yrkesavdelningarna när det gäller rådets 
medlemmar. Alla yrkesavdelningar tar inte möjligheten att genom regionrådet 
påverka det regionala arbetet. 

Regionråd Väst
Rådet har en kärna av aktiva medlemmar men man saknar full representation 
från förbundets yrkesavdelningar. Detta är synd TF:s alla yrkesavdelningar har 
yrkesverksamma medlemmar i regionen.

Från regionrådets start 2009 har det gått trögt att få kontakt, insyn och delak-
tighet i det regionala kulturplansarbetet. Först 2012 fick man möjlighet till att 
träffa ansvariga politiker i presidiet för Västra Götalandregionens kulturnämnd 
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och presentera rådets funktion och möjligheter. Man har generellt möts med 
avvaktan från Regionen då rådet är tillsatt av ett fackförbund. Man känner ett 
behov av större tydlighet och synlighet gentemot Regionen för att de ska kunna 
förstå hur rådet kan vara en resurs i kulturplansarbetet. Rådet har känt att man 
mer tydligt behöver förstå sin funktion och med svårigheterna att nå det regio-
nala kulturplansarbetet har det blivit än mer viktigt.

Under tiden har rådet även varit aktiva och ordnat bland annat medlemsmöten 
utifrån olika förbundsövergripande teman som pensionsfrågor och en regional 
kulturdebatt. Man har även samarbetat med yrkesavdelningarna i olika arrang-
emang. Kontakt och kontaktpersoner med och hos både yrkesavdelningarna 
och kansliet ser man som viktig.

Regionråd Väst efterfrågar:
En bättre definierad och formulerad förklaring för vad rådets uppgift är som 
kan spridas både internt till Teaterförbundets medlemmar och externt till bland 
annat kulturpolitiker och ansvariga för kulturfrågor i Regionen.

En större representation från yrkesavdelningarna.

Verktyg och sätt att nå ut till medlemsgruppen, det är svårt att nå ut, fånga 
intresse och även stämma av med medlemmarna i Regionen vad de skulle vilja 
ha ut av rådet. 

Regionråd Nord
Rådet har en geografiskt utmanande verksamhet, avstånden gör att man har 
fokuserat på att ha telefonmöten kompletterat med några få riktiga möten per 
år. Man har kärntrupp i rådet som representerar ett utsnitt av TF:s medlemmar 
men det är långt ifrån alla yrkesavdelningar som är representerade.
Den tidigare fungerande regionavdelningens arbete har legat till grund för 
rådets förhållningssätt. Man är ”en röst i Norrland” och utgår från de faktiska 
förutsättningarna som finns.

I det kulturplansarbete som pågår i rådets upptagningsområde har man varit 
med på ett första möte i Luleå där gruppen bjöd in sig själv. Genom detta har 
man etablerat en kontakt med de som ansvarar för kulturplansarbetet i Region 
Västerbotten.
Rådet arbetade tidigare med fokus på Kulturkraft Nord ett projekt som dess-
värre inte gick igenom något som gjorde att arbetet i rådet tappade fart. Driv-
kraften var kompetensutveckling i Norrland och man funderar nu på hur man 
ska använda och plocka upp de trådar som ändå finns kvar från det arbetet.

Regionråd Nord efterfrågar:
Kommunikation mellan råden för att utbyta idéer och tankar kring rådens 
funktion, arbete och möjligheter.
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Stöd i arbetet med spridning av information men även sätt att kommunicera 
med de medlemmar som finns i regionen.

Regionråd Stockholm
Rådet vilar på en mycket erfaren och engagerad grupp som till stora delar 
tidigare var en del av regionavdelningen GUS. Det arbetet och det förhållnings-
sättet som GUS hade har man till viss del införlivat i rådets arbete. Förutsätt-
ningarna för Regionråd Stockholm skiljer sig markant från de övriga rådens 
arbete. Detta då det uttalade syftet med regionråden är att möta upp den 
regionaliserade kulturpolitiken och det regionala kulturplansarbetet något som 
saknas i Stockholm då man här valt att ställa sig utanför samverkansmodellen 
och kulturplansarbetet.

Rådet har kontinuerligt möten varje månad samt arbetsgruppsmöten och 
medlemsmöten. För att sprida arbetsbelastningen och aktivera fler i gruppen 
ambulerar mötesordförande- och sekreteraruppgiften. Omsättningen i gruppen 
har varit relativt hög och man ser en problematik i tillsättningen av deltagare då 
en bristande kontinuitet och en osäkerhet på vilka som kommer eller inte gör 
att arbetet stannar upp. Den stora grupp frilansande medlemmar som finns i 
Stockholmsområdet finns bland de medlemmar som rådet representerar. Hur 
deras representation avspeglas i rådet är något man diskuterar och även vill 
fortsätta diskutera med förbundet. 

Rådet har haft en mycket omfattande verksamhet med olika typer av arrang-
emang.  Ambitionen är att ha en aktuell och uppdaterad kunskap om det som 
händer på det regionalt kulturpolitiska planet i Stockholm. Man har även valt 
att ha ett speciellt fokus på hur de arbetsmarknadspolitiska förutsättningarna 
håller på att förändras. Samtidigt håller man sig informerade i rådet om hur 
arbetet med kulturplaner går i övriga landet för att ha kännedom om hur det 
arbetet fungerar. 

Regionråd Stockholm efterfrågar:
Ett tydligare uppdrag och avgränsning från Teaterförbundet vad rådets egent-
liga uppgift är då det särskiljer sig från övriga regionråd.

En tydligare ansvarsskrivning på vilka man representerar och vad det förväntas 
av den representationen.
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 Bilaga 8

Sammanställning från de valbara gruppsamtalen
vid Förbundsmötet 28 maj 2012

Under eftermiddagen vid Förbundsmötet hade alla delegater valt ett av nedan-
stående ämnen för att diskutera närmare i grupp. De diskussioner som fördes 
sammanfattades kortfattat av kansliansvarig i gruppen. 

Anställningsformerna för konstnärlig personal på 
institutionerna

Antalet fast anställda konstnärer minskar på våra scener. LAS är borta, på gott 
och ont. Hur utnyttjas och används folk som anställs på långtids- och årskon-
trakt? Vad förväntas man göra under dessa anställningar? Vad innebär dessa 
anställningar? 

Lönestatistik fungerar inte för visstidsanställda på institutionsområdet vilket är 
ett problem. 

Ljus/ljud/mask är i limbo kring anställningsformerna och är intresserade av 
”numerärkakan”. Ett problem är att numeräravtalet är gammalt och baserat på 
en stupstocksregel från 1998. Ett alternativ är att återinföra LAS, vilket varken 
arbetsgivare eller arbetstagare vill. 

På vissa teatrar anställs administrativ personal inte konstnärlig personal.  Det 
är en svår facklig fråga med viss konkurrens mellan yrkesgrupperna adminis-
trativ/teknisk/konstnärlig personal inom förbundet. Hur kan man få långtids-
kontrakten att bli lika mycket värd som de fasta anställningarna? Ett förslag 
är att man har ett visst antal årsverken varav minst X antal fast anställda etc. 
inom resp. konstnärlig yrkesgrupp.  Med obegränsade ekonomiska resurser kan 
man strunta i fasta anställningar för att alla får jobb ändå.  Ryms väldigt mycket 
inom olika former av visstidskontakt. Ensemblebygge är värdefullt. 

Arbetsmiljö – två grupper

Grupp 1
Grupp 1 konstaterade följande i relation till ämnet: Det är viktigt att individen 
känner att man alltid kan sjukskriva sig utan att behöva känna pressen att före-
ställningen blir inställd.
Det talas alldeles för tyst om arbetsmiljöproblem generellt ute bland våra med-
lemmar.
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Arbetsgivaren har idag en mer auktoritär roll upplever man vilket skrämmer 
många anställda, inte minst frilansmedverkande, att hålla tyst.

Det är viktigt att frilansare välkomnas på teatrarna av kollegor och av lokalav-
delningen. Frilansstol i avdelningsstyrelse ska tillsättas och man måste ansvara 
för att information om arbetsmiljöarbetet på teatern är spridd.

Grupp 2
Utgångspunkten för grupp 2 var: ” Hur kan vi utveckla våra yrkesroller under 
dessa besparingstider” Dansare vid bordet upplevda att de alltid fick försvara 
sina träningstider. 
Tekniker stöter mer och mer på begreppet ”multitekniker” med gränsöverskri-
dande arbetsuppgifter, ständig tillgänglighet etc.  Begreppet och dess mångty-
dighet skapar oro på arbetsplatsen. Parallellt med den oron ska man hantera 
omorganisationer som uppstår hela tiden. 
Samtliga vid bordet uppfattade att deras inflytande faktiskt var minimalt. Detta 
eftersom man upplever att besluten alltid fattas ovanifrån och inte i samverkan 
med verkligheten på arbetsplatsen. Till detta tillkommer täta chefsbyten och 
brist på kontinuitet.

Gruppen ansåg att TF:s uppgift framöver är att se över att samverkansavtalet 
verkligen fungerar i praktiken. Viktigt är också att aktivera skyddsombuden i 
konsekvensbedömningar angående förändrade verksamhet.

Diskrimineringsfrågor – två grupper

Grupp 1
Vad vi vill uppnå är att arbetsplatserna blir så pass öppna att personer som 
känner sig utsatta för diskriminering i någon form vågar berätta om det. Det 
handlar om vilka strukturer som finns på arbetsplatserna.
Arbetsgrupperna för jämställdhets- och diskrimineringsfrågor vill ha något 
konkret som de kan arbeta med. När det gäller jämställdhetsfrågorna har vi 
vunnit mark, men vi har svårt att komma fram vad gäller andra diskrimine-
ringsfrågor. Det finns många typer av trakasserier, mobbing till exempel. Vem 
har rätt att ”huta” åt vem, utan att det händer något?
På institutionerna finns det ett förhållande mellan arbetstagare och arbetsgi-
vare. Men det är svårare för frilansare att våga ta upp diskussionen. Man vill 
inte riskera att bli sedd som omöjlig, och därmed inte få några jobb i framtiden.

En deltagare i gruppen tog upp problemet med turnerande verksamhet, då 
många utomstående aktörer och oberoende arrangörer är inblandade. Då kan 
det vara svårare att agera och inte lika lätt att hitta en lösning, om någon utsätts 
för sexuella trakasserier eller någon form av diskriminering. En lösning kunde 
vara att lägga en diskrimineringspolicy till avtalet man sluter med utomstående 
arrangörer. 
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En av deltagarna arbetade tidigare på Riksutställningar där de arbetade med 
JAMMT (Jämställdhet, Arbetsmiljö, Mångfald, Miljö och Tillgänglighet). Det 
fanns ett internt arbete med att de alltid skulle finnas med. Det var konkret och 
bra. När man samarbetar kring en föreställning var det viktigt att dessa policys 
alltid befästs. Ett exempel är omklädningsrum till exempel. Det är inte själv-
klart att alla känner sig bekväma med att dela omklädningsrum med andra, av 
lika eller olika kön. 

När man diskuterar jämställdhetsfrågor måste man lyfta frågan att någon fak-
tiskt måste ge upp makt. De flesta ställer sig positiva till ett jämställt samhälle 
utan diskriminering. Men det blir svårare när någon måste ge upp sin makt 
eller sin plats för att uppnå detta. En av deltagarna gick ut Teaterhögskolan 
förra våren och berättade om deras jämställdhetsarbete. De arbetade inte bara 
med att kvinnor skulle ta plats utan att männen skulle träna sig i att ta den pas-
siva, lyssnande rollen.

Man diskuterade också hur rollbesättningen ser ut. Att det finns förutfattade 
meningar om hur till exempel Fröken Julie ska se ut. Vad händer om någon 
från Ghana framför en text på ett helt annat sätt – hur kan vi öppna våra sinnen 
för det? Vi talar om breddad rekrytering, men hur gör man? Man har arbetat 
med att klasserna inte ska vara heteronormativa och ha även utomeuropeiska 
deltagare – men det saknas elever med funktionshinder till exempel.
Hur tar vi ansvar för att främja mångfald i vår organisation? I Storbritannien 
arbetade deras motsvarighet till Kulturrådet med ”Push” för att aktivt få in skå-
despelare och artister med ursprung från till exempel Pakistan eller Karibien.

En representant från biografavdelningen menade att de tjänar så dåligt och har 
så dåliga arbetstider att det sker en automatisk blandning av anställda. Så fort 
man skaffar familj slutar man.

Är kvotering en lösning? En deltagare menade att han egentligen var emot kvo-
tering, men kanske måste man ha det på vägen. Andra menade att redan idag 
kvoteras det friskt i alla sammanhang, men på grunden att de som har makten 
att besätta roller eller anställa personal väljer dem man känner igen – de som 
liknar en själv. Teaterhögskolan har arbetat med att ta in ett mer representativt 
urval av sökande, men det är ett faktum att det finns fler roller för män på tea-
ter och film. I en av uppsättningarna gjorde man också en uppsättning där man 
lottade ut vem som skulle få rollerna, oavsett kön, läggning och utseende.

Grupp 2
Gruppen valde att prata kring båda ämnena diskriminering och rekrytering. 
Man började med att fråga sig varför vill man vara med i den här diskussions-
gruppen? Det är en viktig fråga som kräver rannsakan av sig själv, hur står 
jag i de här frågorna. Ett sätt är att som Eva Nordmark pratade att se på norm 
och tolerans i frågorna, eller på annat sätt? Vem bestämmer vilken norm som 
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är normen? Hur förhåller vi oss till detta ur ett fackligt perspektiv som facklig 
organisation?

Upprättandet av policys och planer
Det blir svårighet med policys när man går på så korta kontrakt som t ex dan-
sare ofta gör. Hur gör man det praktiskt, hur närmar man sig frågorna när man 
frilansar ”på riktigt”, alltså extremkorta perioder på några veckor till ett par 
månader. Policyn blir något som ser fint ut på papperet men som ej används i 
praktiken.  Då måste man ta det lite i taget i kommunikation med arbetsgivare, 
men alltid försöka föra den konstnärliga diskussionen. Göra sig själv till sub-
jekt snarare än objekt. Får smyga in jämställdhets- och mångfaldsarbete. Risk 
annars för att man möts av en ”vägg”. 

Rädslan för att säga ifrån och att jobba fackligt
Det är svårt att säga något för att man är rädd för att förlora jobbet. Gäller inte 
bara dessa frågor utan även lön och arbetstider. På en mindre teater som t ex 
Göta Lejon med många nya, blir det svårt för då kan arbetsgivarna göra vad 
som helst. Måste hitta smidiga sätt att sprida information.  
Det finns en rädsla för att arbeta fackligt. Även från fackets håll: varning att det 
kan bli problematiskt om man är facklig, ”beror på hur jobbig du vill vara?”. 
Fel, måste hålla sig i lagen och avtal, det ska inte vara så. 

Lön och anställningsförhållanden
Det är en bransch där löneutvecklingen har backat. I många andra yrken finns 
lönestegar som följs. Här finns det alltid någon annan i kulisserna. En grupp 
som frilandande tekniker har det svårt. Vissa får inte jobb för att de har familj 
och barn och kan inte hoppa in med kort varsel. Det ska ju inte få förekomma 
att man blir bortvald pga. familj och barn. Lagbrott i sådana fall. Viktigt att lära 
sig och föra kunskapen vidare. Det är tyvärr många teatrar som inte följer kol-
lektivavtal.
Man tänker inte på att korttidsanställningar också tillhör diskriminering.Det 
kan bli trubbel med t.ex. försäkringskassan som gravid, svårigheter att räkna ut 
SGI och man får planera för att skaffa barn mellan kontrakt. Svårt att ompla-
cera, man blir sparkad. 
Jämför med politiker: har så korta anställningar, bara fyra år, ”därför har vi så 
höga löner”.

Hur rustar vi oss och hittar samarbeten?
En idé är att man mobiliserar medlemskåren genom rollspel, genom att träffas 
och öva. 
Inom skådespelaravdelningen har man exempel på den typen av träffar, t.ex. 
när man möter studenter. Case som bygger på verkliga händelser. Kan man 
med det nya partsgemensamma rådet hitta en bra strategi för att ”trycka in” 
medvetenheten i teaterchefens hanterande av frågorna? Arbetsgivaren har ju 
ansvar för frågorna. Man måste få mer kunskap om frågorna för att kunna driva 
dem vidare. 
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T.ex. tidigare nämnda dansperspektiv där man har väldigt korta kontrakt. Här 
måste man även gå på tydligare och informera även genom dans- och teatercen-
trum. 

Diskussion kring jämställdhetschecken
Synliggör frågorna, var man diskriminerar. Hur ser du mångfalden? En check 
kan bidra, ska man titta på ytan, efternamn eller var man är född? Det är ett 
enkelt verktyg, men det kan hjälpa till att få den om använder den att haja till. 
Risken finns att det stannar vid att man räknar huvuden. Måste tänka ett, två 
eller tre steg till. Också, vilka kroppar är det som gestaltas? Skador, kan man gå 
vidare inom yrket? Om man blir gravid, hur lång tid kan man jobba? Frågan är 
om teatrarna känner till jämställdhetschecken, är det något teatrarna får? Ja, 
Svensk Scenkonst ska sprida den. 
Det finns ju många föreställningar där många män är med särskilt på musi-
kalområdet. Man skulle kunna sätta in fler tjejer i traditionella killroller, bra 
exempel på där checken skulle kunna användas. Många chefer skyddas av sina 
”konstnärliga skäl”.  Det finns svårigheter med opera där många roller inte 
GÅR att byta ut. Roller som ska spelas av det ena eller andra könet. Ägardirek-
tiv påverkar också. I bidragsansökningar till Kulturrådet ska man tydligt fylla 
i jämställdhets- och mångfaldsaspekter, men hur följs detta upp? Mångfald 
på scenen tjänar man ju på, större publikunderlag, så det kan näringslivet och 
även samhället tjäna på. Kanske ska man bygga in en kontrollfunktion för upp-
följning av hur kontrakt och policys följs, t.ex. jämställdhetschecken. 

Frågor om etnicitet, hierarkier och policys
Finns det inga exempel på ärenden som drivits juridiskt pga etnicitet? Det finns 
visst, förlikningar förvisso, men då syns de inte i statistiken.  Det finns sex verk-
liga exempel på case som vi använder på skådespelaravdelningen när vi möter 
olika teatrar med utbildning. 
Om man hittar exempel på individer som vågar utmana principerna kan det bli 
uppmärksammat. 
Kanske är det bra om fler anmäler, för då blir det en lista på vilka som har haft 
dessa problem?  Men det är svårt att få frilansande tekniker att anmäla, har 
barn och är redan ”besvärlig”, vill inte besvära mer. Därför måste det höjas från 
individnivå till ett strukturellt problem.  Det finns hierarkier mellan yrkena, 
alla kommer inte till tals, som skådespelare får man ett annat bemötande än 
tekniker. Anställningstider, anställningsformer, arbetstider, löner etc. Yrkes-
grupperna måste säga ifrån.

Frilansande egenföretagare

Den inledande reflektionen från gruppen var att man tycker att det är bra att 
man organiserar företagare! Nedan följer fler olika spår från gruppens olika 
deltagare:
Man hamnar utanför de sociala skyddsnäten. Exempelvis när man är sjuk då 
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ska man finansera de 14 dagarna själv. Problem med att tillämpa A-kassan för 
egenföretagare. Få kämpar för enmansföretagare politiskt. 

Ett företag är inte längre direktören och de anställda, det gäller i hela samhället. 
Inte minst fackförbunden bygger på den förutsättningen. Normen är att man 
flyter runt mellan olika projekt formen är oviktig något vi i Teaterförbundet är 
vana vid men resten av samhället är där nu med. Vi behöver anpassa de fackliga 
strukturerna till den nya verkligheten. Vi kan inte kämpa för att behålla de stora 
ensemblerna m livstidsanställning. Arbetsmarknaden är bredare och större än 
förr, teatrar, landsting, näringsliv, myndigheter i en salig blandning.

Kombinerar A- och F-skatt, trygghetssystemen för egenföretagarna behöver 
utvecklas.  TF borde driva det inom TCO. Sjuk kan man ju bli som enskild 
företagare men inte som aktiebolag. Att vara med i A-kassan är den billigaste 
företagarförsäkring man kan ha. 

Arbetsgivare vill att man fakturerar; om man har firma och jobbar på ett visst 
sätt så blir det normgivande. Företag kan startas som bisyssla under anställ-
ning. Inte alla uppdragsgivare accepterar prissättning om man lägger på för 
exempelvis pensionsavsättningar.  F- eller A-skatt beror mycket på riskbedöm-
ning; kommer de gå i konkurs mm? När man är på väg in i att starta företag 
känns det som att många måste kombinera anställningar och fakturering för 
att företaget ska ha bärighet. Att exempelvis ha ett jobb på lön som att läsa in 
böcker på Bibliotekstjänst vid sidan av sitt företag är vanligt.

Många i filmbranschen menar att ”Teaterförbundet inte kan hjälpa mig efter-
som jag fakturerar” eller eftersom man upplever att TF inte finns närvarande i 
branschen. Företagarrådet skulle kunna bli en plattform för erfarenhetsutbyte 
bland egenföretagare, branschvis och över branschgränserna. Teaterförbundet 
borde finnas med på utbudsdagar som till exempel Kulturkraft Syd anordnar.

Offensiv Kulturpolitik

Gruppen diskuterade inledningsvis på vilket sätt man skulle tackla regeringens 
passiva kulturpolitik. Det finns inga konkreta förslag att relatera till samtidigt 
som det innebär en möjlighet att formulera egna alternativ och lösningar. Det 
finns ett stort utrymme att driva en mer offensiv kulturpolitik, något som efter-
frågas av en yngre generation.
Mycket av diskussionen kom att handla om formerna för det kulturpolitiska 
påverkansarbetet.  Ett konkret förslag var att förbundet skulle ordna utbild-
ningar i kulturpolitiskt påverkansarbete. Det gäller både innehållet och verkty-
gen för detta. Utbildningar som sedan kan ligga till grund för konkreta insatser.
Diskuterades också frågan om samarbete med andra. I många frågor har vi 
gemensamma intressen med andra konstnärsorganisationer och vi samarbetar 
också genom t ex kulturskaparna. Grunden måste dock vara förbundets eget 
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arbete. I det sammanhanget diskuterades också de nya krav som ställs genom 
regionalieringen av kulturpolitiken och som innebär att förbundet behöver 
kunna agera också på region/länsnivåer.
Betonades också att förbundets kulturpolitiska arbete måste utgå ifrån kultu-
rens egenvärde och att säkerställa resurser till kärnverksamheten samt till det 
nya, experimentella och oprövade. Vi ska hålla distans till att argumentera för 
kulturen utifrån en instrumentell syn på vad de har för positiva sidoeffekter.

Rollen som fackligt förtroendevald

Alla i diskussionsgruppen förutom en deltagare var tillsvidareanställda.

Gruppens gemensamma slutsatser
Vi behöver rekrytera fler frilansare till de förtroendevaldas led. Detsamma 
gäller filmarbetare. Mod, och klokskap krävs som förtroendevald. Förbundssty-
relsen bör få i uppdrag att se över förtroendevaldasutsatta situation. Det behövs 
snabb och bra utbildning för nya förtroendevalda. En central frilansavdelning 
krävs för att en diskussion ska kunna hållas om bland annat frilansare som 
förtroendevalda. Där det finns röstetal.
Valberedningarna behöver ta hänsyn till att förbundets sammansättning ska 
speglas i avdelningsstyrelsernas sammansättning. Här ska det ligga tyngd, det 
kan behövas både stöd, råd och kanske utbildning.

Nedtecknade inlägg i diskussionen
Det finns ett behov av en frilansavdelning som inte är arbetsplatsbunden och 
eventuellt inte heller yrkesbunden som fångar upp frilansare. För frilansare kan 
ett fackligt engagemang leda till att man blir mer involverad i arbetsplatsen på 
ett sätt som man inte annars blir som frilans. Men det är svårt att välja in frilan-
sare i lokalavdelningsstyrelser om de arbetar mindre än ett år. Frilansare har 
pendlar ofta från annan ort och har svårt att ta sig tid till det fackliga arbetet. 
Andra platser än institutionsteatrarna måste kunna ha fackklubbar.

I Göteborg finns ett system där den som sitter på ”frilansstolen” ska skicka 
vidare budkavlen till ny frilansare när denne lämnar arbetsplatsen. I Göteborg 
har frilansarna inte full rösträtt. Frilansarna på Dramaten behöver inte vara 
med i frågor som hettar till. 
I Helsingborg så ringer lokalavdelningen runt hos de visstidsanställda som 
kommer in.
Kortare kontrakt än ett år är ovanligt i Helsingborg
På Riksteatern har konstnärlig personal med långtidskontrakt suttit med i 
lokalavdelningens styrelse. 
Det finns ett fokus på tillsvidareanställdas villkor lokalavdelningarna som inte 
uppmuntrar till engagemang från frilansare. Man förväntas gå med på andra 
villkor än de tillsvidareanställda som t.ex. pjäsanställd då arbetsgivaren räknar 
med att an inte kommer att våga driva frågor.
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Men även bland tillsvidareanställda skådespelare finns en rädsla för att strida 
om inte man kan strida i grupp. Det krävs ett stort mod för att ta på sig rollen 
som fackligt förtroendevald.
Rädsla för att vara obekväm inför arbetsgivaren återkom i diskussionen. Flera 
skådespelare har blivit utsatta då de krävt sin rätt. ”Gör du så får du inte 
komma tillbaka”. Det fanns konkreta erfarenheter runt bordet av att bli uteslu-
ten från en arbetsplats pga att man inte lagt sig i en fråga. Det finns upplevelser 
om att arbetsgivarna har en antifackllig inställning.
Det blir obehagligt när arbetstagare är dåliga på att själva tar upp problem. Den 
förtroendevalda kan känna sig som en ”skvallerkärring” som måste ta varje 
småsak istället för strukturella problem.
Steget till att bli aktiv är stort när man har en slags ”kundrelation” till Teater-
förbundet.

Ang. arbetsgivares attityd, det är viktigt att arbetsgivaren förstår att stora pro-
blem kan uppstå då folk inte vågar säga ifrån.

Frågan om semesterns förläggning för frilansare dök upp. Erfarenheterna delas 
av biografavdelningen där okunskap hos nyare och lösare anställda utnyttjas av 
arbetsgivaren.
Detta måste ifrågasättas från lokalavdelningen. Där måste lokalavdelningen 
komma in och lyfta vilken policy arbetsplatsen ska ha. Viktigt att slussningen 
från jouren till lokalavdelningen måste fungera

Enskilda medlemmar måste vara med för att strukturella problem ska kunna 
lyftas på ett ”hårt” sätt. Man måste förklara att lokalavdelningens styrelse inte 
är teaterförbundet utan att alla medlemmar är teaterförbundet. Du är delägare 
och inte kund! Det är svårt då de på en liten arbetsplats har svårt att känna att 
deras åsikter tar vägen någonstans.
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      Bilaga 9

Sammanställning från gruppsamtalen om rekrytering 
vid Förbundsmötet 28 maj 2012

Under eftermiddagen vid Förbundsmötet satt delegaterna i grupper och disku-
terade utifrån olika ämnen. Alla grupper diskuterade även det gemensamma 
ämnet ”Rekrytering”- hur blir vi fler och starkare? Alla grupper enades om tre 
viktiga punkter vilka man redovisade inför förbundsmötet. Dessa punkter kom-
mer ligga till grund för det rekryteringsarbete och den rekryteringsplan ”100 
gånger 10 blir 10 000” som ska löpa från 2012-2014.

Vad grupperna vill att Teaterförbundet prioriterar i 
rekryteringsarbetet

1.
Vi behöver ett vassare sätt att prata om och presentera den fackliga idén.

Är tröskeln för hög i Teaterförbundet? Ska studenter även på lägre/andra 
utbildningar än högskoleutbildningar kunna vara med?

Unga människor har inte förstått den fackliga idén. Man kanske ska starta ”Det 
unga Teaterförbundet” för att de ska känna att de har möjlighet att påverka 
Teaterförbundets arbete.

2.
Vi måste stoppa ledarflykten!

Vi måste hitta gemensamma former för möten mellan olika avdelningar för att 
hitta en träffpunkt där vi kan bjuda in även icke medlemmar för at få dem att 
möta facket.

Vi måste ha bättre material om man möter en potential medlem. En exempel-
sammanställning. Yrkesavdelningarna kan ta fram vad som är specifikt för dem.

3.
Teaterförbundet ska uppsöka utbildningar, premiärer, föreställning och kolla-
tioneringar där våra medlemmar och blivande medlemmar finns.

Man ska välkomna alla nyanställda, även vissanställda. Lokalavdelningar och 
fackliga representanter ska ansvara för att ta emot dem på teatern.

Facebook och andra sociala medier är viktiga.

Bör finnas frilansstolar i avdelningsstyrelserna på teatrarna.
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4.
Avdelning 112 gjorde en satsning under hösten och våren för att rekrytera. 
Vi ansökte om pengar och ordnade ett antal frukostseminarier i Stockholm, 
Malmö och Göteborg. Har riktat oss både till medlemmar och icke medlemmar 
med god respons. Vi vill fortsätta och utveckla dessa träffar. De har diskuterat 
att ha mingelträffar då vi även har möjlighet att prata med icke medlemmar.

Efterlyser stöd hur jag kan rekrytera och hur jag kan få folk att gå med. Vi behö-
ver något mer konkret, vad facket gör. Konkreta exempel och argument på vad 
facket kan få igenom.

5.
Vävde ihop aspekterna rekrytering och diskriminering då arbetet med diskrimi-
neringsfrågor är en viktig rekryteringsinriktning. 

Alla kollegor ska påminnas och tillfrågas om de är med i facket.

Vi talade om exempel på scenarier man kan råka ut ifrån, och vilken hjälp 
facket kan ge. 

Ge case, där man kan peka på vad facket gör för dig.

Medlemmas egna engagemang är viktigt, de måste kunna driva saker själva.

Måste vi ha arbetsgrupper, finns det något annat sätt att arbeta.

Skådespelaravdelningen bjuder in till samtal där vi bjuder in alla, även icke 
medlemmar att ta del av vad som pågår.

6.
Identifiera de viktigaste och största målgrupperna för rekryteringen framför 
allt för egenföretagare, nycirkusartister, till exempel Manegen, där många ännu 
inte är medlemmar. Filmarbetarna är ett stort rekryteringsområde. Och ståup-
parna. Alla de är frilansande egenföretagare.
Teaterförbundet ska visa att vi är bra redan idag. Vi kan också visa hur vi kan 
bli bättre genom utbildningar, utveckla lathunden, berätta om medlemskapet i 
Tromb, som är billigare för medlemmar – mer pengar från Tromb om man är 
medlem. Där tjänar man in hela medlemsavgiften.

Vi ska utveckla och arbeta med det som är företagarrådet. Vi måste erbjuda 
mycket hjälp och stöd till dem.

7.
Problemet med rekryteringen är inte bland skådespelarna Där görs ett grund-
läggande jobb av Teaterförbundet. För skådespelarna är ett medlemskap också 
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något fint, det är en stämpel som talar om att man är skådespelare, för då får 
man vara med! Så är det inte för de andra yrkeskategorierna. Man anser att 
”Teaterförbundet är så 90-tal. Vi ska inte ut i något institutionsliv, vi ska ju 
jobba i små produktionsenheter.”

En stor stötesten är det fria företagarna. Många säger ”jag har startat eget” jag 
är min egen företagare. Hur vi ska slå hål på det där…?

Vi är 111 av 250. Vi har jagat in ett antal med mun till mun metoden. Vi ska ta 
hjälp av TF också fråga varför de inte är medlemmar för att nå de övriga. (film-
regissörerna) 

Besöka STDH flera yrkeskategorier. Vi måste fråga vad folk vill ha förbundet 
till. Använd de medlemmar som finns som är unga för att rekrytera de unga. Vi 
vet vad de vill ha.

8.
Det behövs ett moderniserat papper som beskriver Teaterförbundet.

Yrkesavdelningarna rekryterar sig själva – då behöver vi också en frilansarav-
delning. Vi måste skapa möjlighet för folk att engagera sig, annars går man inte 
med. 

Det finns en groende aggression mot samhällsstyret. Och mot att den enda driv-
kraften är att tjäna pengar, man måste ha någon form av självförverkligande. 
Vi kan använda det missnöjet och vända det till något konstruktiv. Vi är en 
plattform att använda för att få ut den aggression som finns.
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